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Verrassing van
TNT-Post
Allereerst hoop ik dat u allen weer
heelhuids op uw thuisbasis bent
aangekomen en genoten heeft van
een goede vakantie. Hoewel ik
besef dat het grootste deel van
onze leden altijd vakantie heeft is
het voor die leden die nog werken
altijd een tijd om weer even op
adem te komen.
Het zal u niet ontgaan zijn dat TNT
Post per 1 juli ’10 het systeem van
waardeaanduiding na 148 jaar
verlaten heeft.
Op 1 januari 1852 kwamen de eer-
ste drie zegels uit met een waarde
van 5, 10 en 15 cent. Dit systeem
is verlaten per 1 juli 2010.
En nu? Is het nieuws? 
Jazeker want Nederland komt met
cijfers die de gewichtsklasse aan-
geven en dus niet zoals in Enge-
land. Voorlopig zijn er twee soorten
zegels nl. met een 1 en met een 2.
(dit komt overeen met 44 en 88
cent. Maar ook de zegels voor Eu-
ropa en voor de wereld hebben een
1. Dit komt overeen met 77 en 95
cent. Wij hebben per 1 juli '10 nieu-
we (permanente) zegels erbij ge-
kregen, daarnaast een velletje van
de Tour de France en het velletje
met de energiezegels.
Als u in de catalogus kijkt, dan ziet
u dat de nummers 2482, 2483,
2484, 2585 2587 en 2588 vervan-
gen zijn. De groene zegel van 88
cent (2486) wordt niet vervangen
en in de serie Beatrix zijn er nu twee
hangmapjes bijgekomen met een
1 en een 2. Ook persoonlijke post-
zegels verschijnen met een 1.

Mag u uw oude voorraad
opgebruiken?
Ja, alles mag nog gebruikt worden,
De waarde in guldens, de over-
gangszegels van gulden en euro
en de eurowaarde. Het is dus aar-
dig om een brief aan uzelf te sturen
met 4 verschillende waardeaandui-
dingen. Het mag en het kan. Meng-
frankering en maakwerk!!
Ook uw oude kinderzegels, de bij-
plakzegels en de decemberzegels
blijven geldig.
Hoe te frankeren naar het
buitenland?
Zowel voor Europa als voor de
wereld is een nieuw hangmapje
verschenen met een 1. Als uw brief
of pakje zwaarder is dan 20 gram
moet er meer op. Ook hier geldt dat
u mag plakken wat u wilt, maar
denk wel aan de priority-sticker.
Uiteraard zijn ook de postwaarde-
stukken (briefkaart etc) gewijzigd
en voorzien van een 1.
Alleen de Cour Internationale de
Justice doet (nog) niet mee,
En zegels met toeslag (oude-
ren- en kinderzegels) krijgen een 1
en daarnaast 22 cent. In oktober
verschijnt een zegel met een waar-
de van 2.20 (5 x 44 cent) en deze
zegel krijgt een 5.
Dan is er nog iets heel nieuws. Als
u naar de zegels kijkt ziet u onder-
aan links (bij een aantal is het
rechts) een haakje. Bij de 1 een
korte haak en bij de 2 een langere
(straks bij de 5 een nog langere).
Vanaf december 2011 zijn de com-
puters bij het sorteren van de post
in staat om het gewicht te controle-
ren en te zien of de frankering vol-
doende is.   (Zie verder pagina 2!)

14 september
Ruilavond in het gebouw Maranat-
ha, J.A. Burgerstraat 1 in Leerdam
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Voordeel voor ons?
Nee, het kost u weer een boel geld
om van alle zegels er weer een in
uw verzameling te hebben en de
mensen die hele velletjes/ hang-
mapjes willen zijn veel geld kwijt.
Maar voor de gebruiker is het een
prima systeem. Want bij een tarief-
verhoging hoeft er geen gebruik
gemaakt te worden van bijplakze-
gels, dus altijd de juiste frankering.
 
Veel plezier met uw verzameling     
   Ben Mol

Vakantie en
postzegels
U hebt ongetwijfeld wel eens van
een vakidioot gehoord. Een vakidi-
oot zet veel dingen opzij en is alleen
maar met zijn werk bezig. Dat kan
gevaarlijk zijn want het gezin moet
daar vaak onder lijden. Als je fana-
tiek postzegels verzameld ben je
eigenlijk ook zo’n “idioot”. Nu weten
jullie dat ik eigenlijk ook wel een
beetje tot die groep behoor en ik
moet daarom weleens oppassen
dat het niet teveel overdrijf.
Maar toch maar weer wat kilootjes
postzegels om af te weken meege-
nomen op vakantie. Tegelijk de
zegels maar gesorteerd en beke-
ken. En geloof mij mensen, wat
kom je dan leuke dingen tegen. Een
drietal voorbeelden.
Bekijkt u de onderstaande postze-
gel van Argentinië eens!

Je draait zo’n zegel wel een paar
keer rond en vraagt je eigen af of
ze er met een sigaret een gaatje in
gebrand hebben ja of nee. Je blijft
twijfelen en gaat op internet eens
zoeken of het zo hoort of dat het
inderdaad van een sigaret is. En ja
hoor, dat hoort zo! Prachtig toch als
je zo’n zegel aan je verzameling
kunt toevoegen? In heel de wereld
is de discussie over  het milieu een

belangrijk item. Op deze postzegel
staat aangegeven dat er in 1914
nog 106 miljoen hectare bos was
in Argentinië. In 2004 is dat nog
maar 33 miljoen. En dan te beden-
ken dat de bossen de belangrijkste
“zuurstof” leveranciers zijn voor de
mensen en dat er in 2004 ook nog
eens veel meer mensen rondlopen!
In 1989 heeft Chili een tweetal “-

setjes” van twee in elkaar doorlo-
pende zegels uitgegeven. Het gaat
op deze postzegels om een stukje
uit de historie van Chili. Als je de
zegels goed bekijkt zou het zo maar
een stukje Nederlandse geschie-
denis kunnen zijn. De Nederlan-
ders waren vroeger maar wat vaak
bij zeeslagen betrokken. Op deze
oude zeeschepen wappert geen
Nederlandse vlag, dus zal het toch
wel op Chili zelf betrekking hebben.
Filatelistisch gezien heeft Chili heel
veel mooie zegels, met name van
die doorlopers zoals ik zo net al
onder uw aandacht gebracht hebt.
De derde zegel die ik tegenkwam

is er één uit Zuid-Afrika. Het is een
zegel uit een serie van 4 zegels.
Ter ere van de nationale postze-
geldag heeft Zuid-Afrika in 1994
deze zegels uitgegeven. Waarom
wil ik u juist deze zegel onder de
aandacht brengen? Met name het
verzamelen van zegels op postze-
gels lijkt mij een uitdaging voor fila-
telisten. Over dit thema kom je na-
melijk niet zoveel tegen. Nu moet
ik mijn woorden al een beetje gaan
terugtrekken want verschillende
landen, onder andere België,
geven op dit moment hele series uit
over de posterijen.
Uiteraard zou ik nog veel meer
mooie zegels onder uw aandacht

willen brengen die ik in mijn vakan-
tie heb afgeweekt. Dat gaat mij nu
even te ver.
     Arie Versluis

Burma, een en-
gelse kolonie
Overgenomen van de Postzegel-
blog en geschreven door Philip
Levert
Engelse Koloniën-verzamelaars
zijn soms Burmaspaarders want
Burma is ook een Engelse kolonie
geweest. Ik kreeg wat met Burma
omdat ik buurland Brits-Indië/India
aan het sparen was. Tegenwoordig
heet Burma (of Birma of Birmanie,
what’s in a name) in het Engels:
Union of Myanmar, officieel in het
Birmaans: Pye Tawngsu Myanma
Naingngan Pye. Voor de gewone
man in de buurlanden blijft het ge-
woon Burma of Birma.Mijn Burma-
verzameling loopt tot 1975, daarna
geloof ik het wel. Burma begon  pas
in 1937 met eigen postzegels,
voordien werden de postzegels
van Brits-Indië gebruikt.
Burma of Myanmar, 16 maal Ne-
derland,  is een tropisch land in ZO-
Azië rechts van India aan de Indi-
sche Oceaan, grenzend aan India,
Thailand, Laos, Bangladesh en via
4000 m hoge bergen aan China. De
hoofdstad is Rangoon aan de kust
van de Golf van Bengalen, dat is
de Indische Oceaan.
Er zijn naar schatting 46 miljoen
Burmanen (of is het Burmezen?)
dus het land is dun bevolkt.  De
hoofdtaal is Burmaans, Engels is
handelstaal. Burmaans heeft een
eigen schrift, zie de postzegels. Net
als in het veel rijkere Thailand vind
je er tempels, pagodes, getemde
olifanten en natuurschoon maar
toeristen zijn slechts mondjesmaat
welkom. 90% van de bevolking is
Boeddhist. 30% van de Burmanen
behoort tot een minderheid zoals
de Karen, Shan, Kachin, Mon,
Araki en Wa, soms met eigen taal.
Burmanen zijn vriendelijke, gast-
vrije, bescheiden, goedlachse
mensen met een tolerante visie op
de medemens  zoals  het Boed-
dhisten betaamt.
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Wat postzegels betreft kan je enige
periodes onderscheiden:
 
1ste periode: 1854-1937, munt
als Brits-Indië, Brits-Indische
postzegels
Omdat in de 18e en 19e eeuw 
Burmaanse vorsten behalve Thai-
land en Laos ook Brits-Indië aan-
vielen en later met de Franse con-
currentie samenspanden (1880),
veroverde een Engels-Indisch
leger het land in drie moeizame
expedities (1824-27, 1852, 1885-88),
dure akties tegen wil en dank want
in Burma viel niets te halen. Vor-
sten en krijgsheren werden afge-
zet, Burma werd een provincie van
de kolonie Brits-Indië. Economi-

sche ontwikkeling  van de kust-
streek en het dicht bevolkte dal van
de Irrawaddy rivier – geïrrigeerde
rijstbouw, straatwegen, bruggen,
haven, spoorlijn, telegraaf, tele-
foon, geneeskundige verzorging,
stoomvaart op de rivier – kwam
vanaf 1900 op gang. In de slecht
toegankelijke jungle en bergstre-
ken gebeurde niets. Dit is Burma’s
gouden tijd, vrede, orde, beetje
welvaart, een tijd die nooit meer is
teruggekomen.
 
2e periode: 1937-1942 (60 eigen
postzegels, munt als Brits-
Indië)
In 1937 werd de rustige provincie
Burma administratief losgemaakt

van het rumoerige Brits-Indië waar
Gandhi ageerde voor zelfstandig-
heid. Burma kreeg eigen postze-
gels, uiteraard met afbeelding van
de Engelse koning. Birma’s hoofd-
stad Rangoon in de laagvlakte
werd in de dertiger jaren een be-
langrijk tussenstation voor luchtlij-
nen zoals de KLM Indië-lijn, de
Imperial Airways lijn Engeland-
Australië en de Air France lijn
Frankrijk-Indo China. Een andere
Burmaanse stad met romantische
naam – bekend door werk van de
Engelse dichter Rudyard Kipling –
is Mandalay in het binnenland.
Eind jaren dertig werd de ‘Burma
Road’ van belang, een duizenden
kilometers lange kronkelweg vanaf
Rangoon door het Irrawaddy-dal
en over bergpassen naar Zuid-
China. Deze diende voor de be-
voorrading van Chinese legers die
tegen de Japanse agressors
ageerden.
 
3e periode: 1942-1945 (130 ze-
gels, Japans bezettingsgeld 1
roupee = 100 ct)
In 1942 werd Burma in een snelle
aktie bijna geheel door de Japan-
ners veroverd zodat de Burma
Road werd afgesneden: de Chine-
zen werden de rest van de oorlog
via een luchtbrug bediend.  Japan-
se legers in Burma konden zelf ook
maar via één straatweg en spoor-
weg vanuit Malakka worden be-
voorraad, vandaar hun inspanning
om een  extra Burma-spoorweg
Thailand-Burma door jungle en
bergen te laten bouwen door Indo-
nesische koelies en Westerse
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Goed om te
weten
Contributie senioren
Het verenigingsjaar loopt van 1
januari tot 31 december. Het lid-
maatschap kost € 34,- per jaar
(2010). De betaling moet plaats-
vinden voor 1 februari van het
lopende verenigingsjaar. Betaalt
u tussen 1 februari en 1 mei dan
wordt er € 1,10 incassokosten in
rekening gebracht, daarna wor-
den de extra kosten € 2,20. Het
postbanknummer van onze af-
deling is 388956 t.n.v. Postze-
gelvereniging "Leerdam en om-
streken", Leerdam. Via een be-
richtje in het mededelingen-
blaadje krijgt u het verzoek om
het bedrag zelf over te maken.

Contributie jeugd
Voor inschrijving moet € 1,00
betaald worden, daarna betaalt
men € 5,00 per jaar.

Rondzendingen
Het geld voor de rondzendingen
moet overgemaakt worden op
nummer 3641252 (Postbank), t.
n.v. Beheerder rondzendverkeer
NVPV.

Filatelieloket
In Leerdam is geen filatelieloket.
Voor nieuwe uitgiften kunt u te-
recht op de ruilavond van onze
vereniging of rechtstreeks bij
Dhr. Mol.

Catalogi, tijdschriften e.d.
Oude catalogi, tijdschriften, een
Signoscope en UV-lamp worden
op tafels in Maranatha gelegd.
Op de ruilavond zelf kunt u daar
gebruik van maken. Dit materi-
aal blijft in Maranatha en mag
niet meegenomen worden.

Allerlei
Zoekt u iets of heeft u iets aan te
bieden, maak dan gebruik van de
rubriek "Vraag en Aanbod". Ook
copy voor één van de volgende
nummers is van harte welkom op
het secretariaat.

krijgsgevangenen waarvan 25%
het niet heeft overleefd. Tijdens de
bezetting verschenen eerst primi-
tieve postzegels van het door
Japan opgezette ‘bevrijdingsleger’,
(zie afbeelding) direkt gevolgd door
definitieve bezettings zegels van
het Japanse bestuur.

 Voor de bezette Shangebieden en
de Andamanen/ Nicobaren eilan-
dengroep voor de kust kwamen
aparte postzegels uit. De meeste
van deze bezettingszegels zijn
schaars. Post van Japanse militai-
ren werd met Japanse zegels ge-
frankeerd.  Aan Japanse zijde had
je een klein Indisch ‘legioen’, ge-
vormd uit Indiase overlopers. Daar
is één postzegelserie voor uitgege-
ven in Nazi-Duitsland, geloof het of
niet. Dat zijn vignetten, immers
echt gebruikte India-legioenzegels
bestaan er niet: zie Michel (‘Natio-
nales Indien’ I-X 1943, getand en
ongetand). Vreemd dus dat ze in
een catalogus worden vermeld.
In de jungle en de bergen werd in
deze periode door de Japanners
gevochten tegen daar verschanste
Engelse, Brits-Indische en nationa-
listisch-Chinese troepen. Vanaf

1944 werden de Japanse legers
teruggedrongen in bittere jungle--
gevechten. In 1945 heroverden de
Engelsen en Indiërs Mandalay, het
Irrawaddy-dal en  Rangoon.  De
weinige nog levende Japanners en
hun handlangers trokken in wanor-
de terug in de jungle of richting
Thailand.  Augustus hetzelfde jaar
viel de atoombom en capituleerde
Japan: einde van de 2e wereldoor-
log.
4e periode: 1945-1948 (60 ze-
gels, munt als Brits-Indië)
Na de Japanse capitulatie waren
de Engelsen weer de baas. Bur-
ma-postzegels van het type
1937-42 werden opnieuw uitge-
bracht. De eerste serie was dezelf-
de als die van voor de oorlog maar
nu met opdruk ‘Mily Admin’ (Milita-
ry Administration). Heel wat militai-
ren dachten daar geld aan te ver-
dienen en hebben de serie mas-
saal aangekocht. Ze kwamen be-
drogen uit. De Mily Admin zegels
staan goedkoop in de catalogus en
zijn ongebruikt en zelfs postfris
makkelijk te krijgen (in Engeland).
In die dagen trokken de kolonialen
zich terug en werd Brits-Indië met
veel strijd tussen Hindoe’s en mo-
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Deze maand
 
TNT Post in Nederland heeft de
waarden op de postgels veran-
derd. Hierover is al het nodige
gezegd in het voorwoord. In
meerdere afleveringen zullen we
de nieuwste emissies onder uw
aandacht brengen.
 
1 juli 2010
Tour de France 2010
Postzegelvel met 10 verschillen-
de postzegels (gegomd). Deze
zegels hebben nog de waarde
van € 0,44.
Bestaande zegels met nieuwe
aanduidingen
Het gaat om de volgende zegels:
♦ Beatrix 1 (blauw met lila)
♦ Beatrix 2 (goud met groen)
♦ Nederland 1 Groen
♦ Zakenzegel Nederland 1
♦ Zakenzegel Nederland 2
♦ Bedrijfspostzegel 1 -
      Ivoren Kruis
♦ Liefde-zegel 1
♦ Rouw-zegel 1
♦ Geboorte-zegel 1
♦ Europa-zegel 1
♦ Wereld-zegel 1
♦ Persoonlijke zegels 2010,
    waarde 1, "Kinderen der Zee"
    (velletje van 10 zegels)
 
17 augustus 2010
Lang leve het bos!
Een postzegelvel met 10 ver-
schillende gegomde postzegels
met de aanduiding 1.
Grenzeloos Nederland
In deze tweede emissie van
Grenzeloos, de combinatie met
Suriname. Deze emissie bevat 3
postzegelvellen met 6 verschil-
lende gegomde postzegels.
 
14 september 2010
Dag van de Postzegel 2010
Een velletje met 10 gelijke en
gegomde postzegels. De beelte-
nis op deze postzegel is een
gedeelte van het postzegelvel,
met daarop de beeltenis van
koningin Wilhelmina (cat.nr.
NVPV 124). 

hammedanen omgezet in de staten
India en Pakistan: een miljoen
doden. Hoewel de Engelsen er een
zwaar hoofd in hadden gingen ze
ook Burma ontruimen. In 1947
kwam er een voorlopige regering,
ontstaan uit een kleine  verzetsbe-
weging tegen de Japanners (post-
zegels met opdruk ‘Interim Gouver-
nement’ in Burmaans schrift) en in
1948 werd Burma onafhankelijk.
Zou dat goed gaan? Nee dus.
5e periode: onafhankelijk Burma
(Myanmar)
De eerste burgeroorlog begon di-
rekt na de Engelse aftocht. We
gaan nu de 21ste  eeuw in maar de
situatie in Burma is niet erg verbe-
terd. Minderheden zijn soms of al-
tijd op voet van oorlog met het re-
gime in Rangoon. Niks nieuws,
gaat al eeuwen zo met alleen
pauze tijdens de jaren van het
vroegere Engelse koloniale be-
wind. Sinds haar onafhankelijkheid
in 1948 heeft Burma weinig anders
dan burgeroorlog, staatsgrepen en
diktatuur gekend. Berg- en jungle-
bewoners trekken hun eigen pad.
Zo is er bijvoorbeeld een moeilijk
toegankelijke streek richting Thai-
land die de Gouden Driehoek wordt
genoemd, al jaar en dag centrum
van smokkel, opiumteelt en heroï-
neproduktie waar het Rangoon-re-
gime niets te zeggen heeft. Ook
een Burmaan moet ergens van
leven.
Sinds 1948 zijn honderduizenden
Burmanen – meest minderheden –
naar het buitenland gevlucht, ge-
woonlijk richting Thailand of India
waar ze niet erg welkom zijn.
Tot 1949 munt als India, 1949-1954
192 pies=16 annas=1 roupee, na
1954 100 pyas=1 kyat. Postzegels

met slogans en grote vlaggen,
waar hebben we dat meer gezien.
Desondanks een ingetogen uitga-
vebeleid. Logisch want aan postze-
gels is weinig behoefte als het re-
gime briefschrijvers verdachte lie-
den vindt.
De enige echt schaarse Burma--
postzegels zijn de hoogste waar-
des van de 1ste opdrukserie (1937,
zie afbeelding) en verder de mees-
te Japanse bezettingszegels 1942-45.
Die laatsten mag je wat mij betreft
weglaten want ze horen meer in
een Japan of een ‘Japanse Bezet-
tingen’ verzameling thuis. Het
voordrukalbum Burma biedt er
geen ruimte voor en dat spreekt
boekdelen.
 
Philip Levert van Postzegelvereni-
ging Haarlemmermeer schrijft ver-
halen over postzegels waarin de
geschiedenis en de reizen die hij
gemaakt heeft een grote rol spelen.

Gekregen
Als bestuurslid wordt je wel eens
opgebeld door een postzegelver-
zamelaar. Dit keer een man uit
Leerbroek. Hij had zijn verzameling
verkocht, maar had nog een groot
aantal catalogi liggen. Of wij die
voor de jeugd konden gebruiken of
voor de senior-leden. Uiteraard
heb ik deze man heel hartelijk be-
dankt, want er zitten veel mooie
catalogussen tussen.
Een opsomming:
♦ Monaco 2001 (Yvert)
♦ Slovensko 2001(Slov.)
♦ Slovensko 2005 (Slov.)
♦ Franse kolonien 2001 (Yvert)
♦ Frankrijk 2001 (Yvert)
              ♦ Cambodge, Laos,
                 Vanuatu, Vietnam
              ♦ Polen, 2 delen
              ♦ Oostenrijk, met
                 Vereinte Nationen,
                 2002 (Austria)
              ♦ Skandinavie 2003
              ♦ Zuid-Europa 2003
              ♦ Zuid-Amerika 2001
              De laatste drie zijn
              Michel catalogi.
              Alle genoemde catalogi
              komen in de kast te
              staan.
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De oude en nieuwe marine naast elkaar.

U hebt de laatste jaren al verschil-
lende keren van mij een beschrij-
ving gekregen over site’s over
postzegels of postzegelorganisa-
ties.
De komende maanden ga ik vooral
bekijken, volgens een vast patroon,
hoe de bereikbaarheid, overzichte-
lijkheid, e.d. is van site’s van post-
zegelorganisaties zoals TNT-Post.
 Het vertrekpunt om deze site’s te
beoordelen is de site www.postze-
gelblog.nl. Via “Nieuws & sites” en
vervolgens te kiezen voor “Postor-
ganisaties” verschijnt een alfabeti-
sche lijst van landen. Vanuit die lijst
klik ik de geplaatste link aan.
 
www.canadapost.ca
De eerste site is die van de Cana-
dese Post. Je moet allereerst de
taal kiezen, Frans of Engels. Ver-
volgens kom je in drie stappen
(Personal, Shop en Collecting

Stamps) bij een gedeelte waar je
beschrijvingen van postzegels kunt
vinden. Het is even zoeken voordat
je die drie stappen gevonden hebt.
Vervolgens krijg je een overzichte-
lijk scherm waarin je gemakkelijk
bepaalde (nieuwe) postzegels kunt
vinden. Klik je op een bepaalde
emissie dan krijg je een zeer uit-
voerige beschrijving. Keurig! Wat
ook interessant is dat deze site
teruggaat (via Archived Stamps)
met het geven van beschrijvingen
tot 1999. Ook op deze site staat een
link naar alle uitgiften van Canada,
via Canadian Postal Archives.
Het uitgifteprogramma van 2010
staat op de site en is als PDF te
downloaden, echter zonder afbeel-
dingen. Dat is een gemiste kans.
Ook het downloaden van afbeel-
dingen is niet mogelijk. Als redac-
teur van het mededelingenblaadje
is dat jammer. Via een print screen
is het wel mogelijk, maar wat om-
slachtig. De vormgeving en over-
zichtelijkheid van de site is goed,
zeker als je eenmaal op de plaats
bent waar de postzegels staan.
Voor mij krijgt deze site een 9.NADER

BESPROKEN
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BESTUUR
 

Voorzitter
Ben Mol
Drossaardslaan 21
4143 BD  Leerdam
benmol@12move.nl

Secretaris
Arie Versluis
De Waterloop 27
4141 JV  Leerdam
versluis.a@worldonline.nl

Penningmeester
Carel Kiesel
Eksterlaan 28
4143 AC  Leerdam
nvvpleerdam@xs4all.nl

Algemeen Adjunct
Rinus van der Wal
Dimmerlaan 58
4143 BT  Leerdam
mwal2@chello.nl

Jeugdleiding
Cora Theunissen

Rondzendverkeer
Frits van Lavieren

EVENEMENTEN
 

UITNODIGING
 

Op 14 september 2010 wil het be-
stuur u weer van harte uitnodigen
voor het bijwonen van de eerste
ruilavond van het nieuwe seizoen.
Voor sommige van u is het dan nog
vakantie, maar voor de meeste zit
deze er dan op. we hopen op een
goed seizoen met hopelijk een
aantal nieuwe leden. De ruilavond
wordt gehouden in het gebouw
Maranatha aan de J.A. Burger-
straat in Leerdam. Vanaf 19.45 uur
staat de koffie klaar en hopen we
er weer een gezellige avond van te
maken.

SECRETARIAAT
  

Aan het begin van een nieuw ver-
enigingsjaar zijn er altijd een aantal
punten waar het bestuur u op wil
wijzen.
 
Ruilavonden
In het onderstaande overzicht
treft u de data aan wanneer de
ruilavonden, de veilingen en de
jaarvergadering is. Schrijf deze
alvast op in uw agenda, dan kunt
u mogelijkerwijs iedere avond aan-
wezig zijn.
 
Datum            Activiteit
14 sept. '10     - Ruilavond
12 okt. '10       - Ruilavond
9 nov. '10        - Ruilavond
14 dec. '10      - Veiling
11 jan. '11       - Ruilavond
8 febr. '11        - Ruilavond
8 maart '11     - Jaarverg.
12 april '11      - Ruilavond
10 mei '11       - Veiling
14 juni '11       - Ruilavond
13 sept. '11     - Ruilavond
 
Veilingen
Om veilingmateriaal uit te zoeken
en op veilinglijsten te plaatsen is tijd
nodig. Wilt u dan ook al zo vroeg
mogelijk beginnen om dit materiaal
aan te leveren bij Cora of Rinus.
Hiervoor moeten de daarvoor be-
stemde formulieren voor worden
ingevuld.
Enkele data:
9 nov. '10   - uiterste inleverdatum
                   voor 14 december '10
12 april '11 - uiterste inleverdatum
                   voor 10 mei '11
 
Zieken
Het is moeilijk om na te gaan welke
leden momenteel ziek zijn. Vanaf
deze plaats wil het bestuur de zie-
ken het allerbeste toewensen, al-
hoewel het in sommige gevallen
wel heel moeilijk is. Zo is de toe-
stand van Dhr. van Genderen zeer
zorgelijk, net als met de vrouw van
Arie van Kuilenburg. Minder zorge-
lijk maar wel pijnlijk is de schouder
van Annie van Reenen die op
meerdere plaatsen gebroken is.
 

Het is niet verkeerd om aandacht
te besteden aan belangrijke evene-
menten die er in het begin van het
nieuwe verzamelseizoen te doen
zijn. 
 
POSTEX 2010
Op 15, 16 en 17 oktober is er weer
de Postex in Apeldoorn. Een wel
zeer bekende tentoonstelling waar
velen van ons naar toe zullen gaan.
In het volgende mededelingen-
blaadje treft u wat uitvoerigere in-
formatie over deze tentoonstelling
aan.
AEROFILIE
De 49e Dag van de Aerofilie wordt
ook op 15, 16 en 17 oktober in
Apeldoorn gehouden, eveneens in
de Americahal, waar ook Postex
wordt gehouden.
POSTZEGELDAG EDE
Op 6 november wordt in Ede een
postzegeldag georganiseerd. Di-
verse handelaren zijn aanwezig en
tevens is er gelevenheid om te
ruilen. De locatie is "Ons Huis",
gelegen aan de Prinsesselaan. Zie
ook www.deglobe-ede.nl.
VERZAMELBEURS
In Sliedrecht, in Sporthal "De Lock-
horst" wordt een grootste verza-
melbeurs gehouden. Naast post-
zegels kunt u hier ook terecht voor
speldjes, munten, kaarten, enz.
Meer informatie op www.verzamel-
beurzendrechtsteden.nl

EINDEJAARSBEURS
Ook een echte aanrader is deze
beurs in de Veluwehal van Barne-
veld. Een zeer druk bezochte beurs
met veel handelaren. Op www.
eindejaarsbeurs.nl kunt informatie
vinden over de aanwezige hande-
len.
 
Voor nog meer informatie over
beurzen en postzegeldagen kunt u
het beste op www.postzegelblog.nl
kijken en dan het tabblad AGENDA
aanklikken.
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Hoeveel postzegels moeten erop? 
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